PRIHLÁŠKA
DODACÍ LIST

V ITIS A U REA M O D RA

2O22
XXI. ROČNÍK

PRIHLASOVATEĽ
ADRESA
IČO:

DIČ, IČ DPH:
KONTAKTNÉ ÚDAJE

TELEFÓN, MOBIL

E-MAIL

WEB

PROSÍME VÁS O ČITATEĽNÉ VYPLNENIE VŠETKÝCH UVEDENÝCH POLOŽIEK

- prihlásiť je možné víno, ktorého má vlastník
najmenej 250 litrov
- každú vzorku prezentujú 3 ks fliaš (obsah 0,75 l)
- pri nižšom obsahu (0,2l; 0,375l,...) vzorku
prezentuje 6 ks fliaš
- za ľadové, slamové a tokajský výber sa účastnícky
poplatok nevyberá
- účastnícky poplatok (20,- €/vzorka),
- pri dodaní vzoriek je potrebné priniesť so sebou
doklad o zaplatení na účet organizátora:
Tatra banka, č. ú.: 262 106 1286 / 1100,
IBAN: SK26 1100 0000 0026 2106 1286,
SWIFT: TATRSKBX (ako variabilný symbol
uvádzajte vaše IČO, do poznámky vaše meno)
- ak neboli vína registrované elektronickou formou
cez „vinkoPRO“, je potrebné prihlášku zaslať na
e-mail info@vincur.sk najneskôr do 25. 02. 2022
do 12.00 hod. - pri prihlasovaní vzoriek
uvedenou prihláškou sa bude účtovať manipulačný poplatok 5,- €/za každú vzorku navyše.
- podpisom tejto prihlášky vystavovateľ potvrdzuje,
že je oboznámený a súhlasí so štatútom VITIS
AUREA MODRA 2022

V ................................................dňa ................ 2O22

...................................................................................
pečiatka, podpis

VINCÚR - modranský spolok vinohradníkov a vinárov
Sládkovičova č.44, 900 01 MODRA, mobil: 0904 910 105, 0905 634 939, e-mail: info@vincur.sk
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PRIHLÁSENÉ VÍNA
VITIS AUREA MODRA 2022

Prosíme Vás o čitateľné vyplnenie všetkých uvedených položiek.
Prihlášku zasielajte na e-mail: info@vincur.sk do 25.02.2022 do 12.00 hod.

Číslo

Odroda alebo názov vína

Prívlastok

Ročník

Kategória
Zv. cukor g/l Kyseliny g/l
I. – VII. *

* viď. štatút
** Pôvod hrozna, oblasť: MVO, NVO, JVO, SVO, VVO, TOKAJ
Platí pre Slovenských vystavovateľov

Alkohol
obj.%

Výr. dávka Barrique
L/množstvo áno/nie

Pôvod hrozna**
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13.
14.
V prípade že prihlasovateľ nemá k dispozícii analytické údaje, do príslušných polí napíše číslicu 0 a jeho vzorka bude zaradená na koniec elektronického systému.

15.

Meno vystavovateľa, firma:

....................................................................................................................................

